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Welkom op school
Deze maand verwelkomen we Julia Lassche op school. Julia wordt 20
januari 4 jaar, maar start vanaf deze week met proefdraaien. Julia van harte
welkom op onze school! We wensen je een fijne tijd op de Esdoorn.

Enquête continurooster
Eind november heeft u allemaal de gelegenheid gehad om de enquête over het
continurooster in te vullen. In totaal hebben we 51 van de 62 uitgedeelde enquêtes
teruggekregen. Dit is omgerekend een responspercentage van 82%. Hieronder vindt u een
overzicht van resultaten:
42 stemmen voor continurooster
7 stemmen geen voorkeur / neutraal
2 stemmen huidige schooltijden

82%
14%
4%

We kunnen dan ook concluderen dat er een grote behoefte is naar het continurooster. Op
dit moment gaan we dan ook de concrete invulling (denk aan pauzes van leerkrachten en
tijd voor leerlingen om te eten en te spelen) nader onderzoeken. Er is al wel met zekerheid
te zeggen dat we na de zomervakantie (schooljaar 2019-2020) gaan starten met het
continurooster. Zodra er meer duidelijk is, hoort u dit z.s.m. van ons.
Finalisten kinderdichter
Groep 7/8 heeft laatst meegedaan aan een workshop kinderdichter. Nu zijn vier leerlingen
van onze groep 7/8 uitgekozen voor de finale voor de verkiezing van Kinderdichter Emmen.
Het gaat om Gerben, Roos, Lotte en Jasper. Deze vindt plaats op vrijdag 1 februari vanaf
19.30 uur in de bibliotheek in Emmen. Wij wensen de finalisten veel succes!
Afmelden en ophalen leerlingen
De laatste tijd merken we dat kinderen laat telefonisch worden afgemeld, veelal na 8.30
uur. Dit is erg vervelend omdat de leerkracht en leerlingen tijdens de les worden gestoord
om een ziektemelding door te geven. Daarom het nadrukkelijke verzoek om ziekte of
andere zaken (bijvoorbeeld tandartsbezoek) telefonisch door te geven
tussen 7.45 – 8.15 uur.
Ook komt het steeds regelmatiger voor dat ouders rond einde schooltijd naar school bellen
om aan te geven dat ze het net niet redden om hun kind om 12.00 uur of 15.15 uur op te
halen. Ook dit werkt erg storend, want ook hier wordt de les weer voor onderbroken. Wilt u
ervoor zorgen dat u tijdig vertrekt van huis en op tijd op het schoolplein staat?
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U kunt denken, ach wat geeft dat nou, maar weet dat we bovenstaande telefoontjes (bijna)
dagelijks krijgen en dit is erg storend voor eenieder. Dus kom op tijd en meld uw kind tijdig
af. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Uitslag week tegen het pesten
In september heeft de week tegen het pesten plaatsgevonden. Onze school heeft ook
meegedaan met de actie en de ideeënbus. Van alle oplossingen die de leerlingen van onze
school hebben bedacht, heeft de jury een drietal uitkomsten als ‘’beste” aangemerkt. De
schoolwinnaars zijn:
Ian, groep 5: ‘Niet denken dat je stoer bent als je iemand uitdaagt.’
Luca en Nina groep 7: ‘Help iedereen die gepest wordt, samen kunnen we de pesters aan!’
Lars groep 8: ‘We moeten allemaal gelijk zijn, dan kun je geen commentaar hebben op elkaar.’

Start Nationale Voorleesdagen
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de
Nationale Voorleesdagen. In de klassen wordt er in
de periode van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2
februari 2019 extra aandacht besteed aan het
voorlezen. We starten op woensdag 23 januari 2019
dan ook met een gezamenlijk schoolontbijt. Tijdens
dit ontbijt komen er verschillende gasten voorlezen
in de klassen. Het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ geschreven door Leo Timmers is
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019 en staat centraal tijdens de voorleesdagen.
Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl.
Schaatsen
Op dinsdag 11 december hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een uur
mogen schaatsen op de schaatsbaan in het centrum van Emmen. Het
was een zeer geslaagde middag. Ouders, bedankt voor het rijden.
Verwijsgesprekken
Op maandag 25 februari vinden de verwijsgesprekken voor het VO van groep 8 plaats. De
gesprekken worden gevoerd door juf Karin de Bruijn en Sandra Klemens (locatieleider).
Tijdens dit gesprek ontvangt u het definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
De gesprekken vinden plaatsen tussen 18.00 – 20.00 uur. Begin februari ontvangt u via
SchouderCom een uitnodiging.
Aanmelden nieuwe leerlingen 4 jaar
In verband met de formatie van het komende schooljaar willen we graag weten welke
kinderen er nog bij ons op school komen. Heeft u een zoon/dochter die dit schooljaar of
volgend schooljaar 4 jaar wordt? Wilt u dan uw kind alvast opgeven? Het inschrijfformulier
is te verkrijgen bij juf Sandra (locatiedirecteur). Ook als u ouders kent van wie het kind 4 jaar
wordt en die nog geen keuze gemaakt hebben voor een basisschool zijn van harte welkom
voor een oriënterend gesprek en rondleiding.
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Kerstdiner
Woensdag 19 december was het dan zover; het jaarlijkse kerstdiner op school. Prachtige
kleren, glitters in de haren, gezelligheid, vrolijke gezichten, muziek en heerlijk eten. Alle
kinderen hebben enorm genoten van al het lekkers dat ouders, opa’s en oma’s gemaakt
hebben. Langs deze weg, namens het team en alle kinderen, hartelijk dank voor uw
bijdrage!
Kerstmarkt
Na het kerstdiner was het weer tijd voor de jaarlijkse kerstmarkt. Dit jaar voor het eerst op
het nieuwe schoolplein. Er waren verschillende kraampjes met leuke kerstspullen die de
kerstmarkt helemaal compleet maakten! We kijken terug op een zeer geslaagde avond met
een grote opkomst. Langs deze weg willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd!
Sinterklaas
Op dinsdag vier december heeft Sinterklaas een bezoek aan
kindcentrum Weerdinge gebracht. We hebben Sinterklaas en zijn
Pieten feestelijk op school onthaald. Wat leuk dat er zoveel
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden aanwezig
waren. Samen hebben we Sinterklaas in het speellokaal
toegezongen waarna alle klassen om de beurt op bezoek gingen bij
Sinterklaas. Wij kijken terug op een zeer geslaagde morgen! Ook
de kinderen waren allemaal erg blij met hun gekregen cadeautje!
Inloopavond Kindcentrum Weerdinge
Op maandag 14 januari staat de jaarlijkse inloopavond
weer gepland. Tussen 18.00 – 19.00 uur bent u van
harte welkom om in de klassen te komen kijken. Uw
zoon en/of dochter kan u vertellen hoe we werken op
school en uiteraard kunt u ook een kijkje nemen in de werkboeken en schriften. Opa’s,
oma’s en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!
Nieuw vanaf dit schooljaar is dat u ook van harte welkom bij de Rommelpot bent. U kunt
daar terecht om even een kijkje te nemen, maar ook voor informatie of om vragen te stellen
bij de leidsters.
Heeft u familie, buren, vrienden of kennissen, die nog op zoek zijn naar een basisschool of
kinderopvang? Nodig ze uit en neem ze mee… Alle belangstellenden zijn van harte welkom
deze avond.
Clusterdag
Op woensdag 16 januari 2019 is er een clusterdag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
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Belangrijke data
9 jan
14 jan
16 jan
12 jan – 1 feb
23 jan
28 jan
1 feb
4 feb
5 feb
7 feb
14 feb
18 – 22 feb
25 feb

27 feb
28 feb
2 mrt
3 mrt

Hoofdluiscontrole
Inloopavond in Kindcentrum Weerdinge
Clusterdag (leerlingen vrij)
Cito LOVS toetsweek groep 2 t/m 7
Start Nationale Voorleesdagen
techniekmiddag
Finale kinderdichter
Gastlessen brandweer
MR vergadering
Nieuwsbrief mee
GMR
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Techniekmiddag
10-minutengesprekken groep 1 t/m 6
Verwijsgesprekken groep 8
Hoofdluiscontrole
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Juf Nanet Bakker jarig
Juf Sandra Klemens jarig

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 5 februari 2019.
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